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 P R O G R A M  
 27. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 8. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 26. jednání Rady HMP ze dne 18. 7. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26456 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 

veřejné zakázky " Definice, nastavení a 
realizace EA v podmínkách MHMP" a ke 
jmenování komise 
 
- předáno 9.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 26329 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka, implementace a technická 
podpora systémů pro komplexní správu, 
řízení, zabezpečení a monitoring identit “ 
 
- předáno 10.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 26624 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnějších nabídek na 
veřejnou zakázku „Specializovaná právní 
podpora projektů v gesci odboru 
informatiky “ 
 
- předáno 10.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 26200 
 

k návrhu záměru realizace veřejné 
zakázky "Bezpečné a efektivní tiskové 
prostředí“ 
 
- předáno 10.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
Ing.Pekárková 
 

6. 26255 
 

k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky " IMPLEMENTACE 
TECHNICKÝCH OPATŘENÍ 
KONCEPCE PROVOZU A ROZVOJE 
INF MHMP A AKČNÍHO PLÁNU A 
POSKYTOVANÝCH SOUVISEJÍCÍCH 
ICT SLUŽEB" a ke jmenování komise 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 26617 
 

k předložení objednávky a smlouvy o 
poskytování služeb datové platformy dle 
příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities - projekt „Datová 
platforma hl.m. Prahy (DPHM)“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 26462 

 
k záměru prezentace HMP na 
mezinárodních odborných veletrzích v 
roce 2018 
 
- předáno 10.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.40  

9. 26495 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 14/2016 Sb. hl.m. Prahy, 
kterým se vymezují místa, kde je 
provozování osobního přepravníku na 
chodníku, stezce pro chodce, stezce pro 
chodce a cyklisty, na odděleném pruhu 
pro chodce na stezce pro chodce a 
cyklisty, na pěších a obytných zónách a 
na vozovce zakázáno 
 
- předáno 9.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.45 Ing.Kaas 

10. 26722 
 

k přípravě Reprezentačního plesu hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 10.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.50 Ing. et  Ing. 
Berková 
 

11. 26743 
 

k realizaci kampaně k Metropolitnímu 
plánu 
 
- předáno 10.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.55 Ing. et  Ing. 
Berková 
 

12. 25484 k návrhu na úplatné nabytí nemovitosti 
číslo evidenční 90 v katastrálním území 
Modřany do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- staženo z ORR 18.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Ing.Prajer 

13. 25452 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke 
smlouvě č. MAN/21/04/005971/2012 na 
provedení stavby č. 0065 Strahovský 
tunel 2. stavba a stavby č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba mezi VIS, a.s. 
a hlavním městem Prahou 
 
- předáno 12.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Ing.Prajer 

14. 25522 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parcela číslo 3225, jehož součástí je 
stavba č.p. 80 v katastrálním území 
Modřany, obci Praha, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 26251 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů na r.2017 v kap. 03 – doprava 
 
- předáno 26.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Ing.Prajer 

16. 25920 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 4485/2, 4485/3, 4485/21, 4485/70, 
4485/77, 4485/113, 4485/114, 4485/115, 
4487 a 4488/1 vše v k.ú. Horní Počernice 
z vlastnictví Dopravního podniku hl.m. 
Prahy, akciové společnosti do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
– předáno 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Ing.Prajer 

17. 25712 k návrhu na uzavření dodatku č. 10 
k Souhrnu smluvních dohod na 
provedení "Souboru staveb 
městského okruhu v úseku 
Myslbekova - Pelc/Tyrolka" č. 
DIL/21/04/003842/2006 
 
– předáno 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Ing.Prajer 

18. 26796 k návrhu zadání odboru strategických 
investic MHMP na zpracování posouzení 
variantního řešení východní části 
městského okruhu v návaznosti na 
informační tisky Z-5497 a R-26552 
 
- předáno 10.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.30 Ing.Prajer 

19. 26418 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 03 - Doprava na úhradu 
navýšení mezd řidičů autobusů pro 
zajištění služeb v přepravě cestujících v 
systému PID 
 
- předáno 14.7.17 
- staženo 18.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.35 Ing.Kaas 

20. 26473 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - 
Doprava 
 
- předáno 26.7.17 
- výměna  
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40 Ing.Kaas 

21. 26490 k navýšení provozních prostředků na 
zajištění běžné údržby komunikací 
MHMP - RFD SK 
 
- předáno 26.7.17 
- výměna  
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.45 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 25503 k návrhu na převod finanční prostředků z 

rozpočtu kapitálových výdajů OSI 
MHMP do rozpočtu běžných výdajů RFD 
MHMP a RFD - SK 
 
- předáno 26.7.17 
- výměna DZ – 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.50 Ing.Kaas 

23. 26471 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - 
Doprava 
 
- předáno 26.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.55 Ing.Kaas 

24. 26474 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů  RFD - SK v kapitole 03 - 
Doprava 
 
- nově zpracovaný tisk – předáno 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.00 Ing.Kaas 

25. 26649 
 

k účasti na Evropském týdnu mobility 
2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.05 Ing.Kaas 

26. 25891 k dokumentům P+ Scénáře a P+ Dopravní 
politika Plánu udržitelné mobility Prahy a 
okolí a dalšímu postupu činností 
 
- předáno 2.8.17 
- výměna P3 USN, dodatek k P2 – 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.10 Ing. Kaas 

27. 26364 k záměru na zřízení zelených pásů v 
souvislosti s výstavbou stavby č. 511 
Pražského okruhu a přeložkou I/12 
 
- předáno 2.8.17 
  

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.15 Ing. Kaas 

28. 25720 k návrhu na poskytnutí odměn řediteli 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
ROPID a zástupci statutárního orgánu 
příspěvkové organizace Technická správa 
komunikací hl.m. Prahy 
 
- předáno 7.8.17 
- výměna DZ 10.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.20 Ing. Kaas 
 

29. 26292 k návrhu jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.25 Mgr.Fáberová 
Mgr.Jarošová 

30. 26648 k návrhu na vyhlášení Celoměstských 
programů podpory sportu a 
tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 
2018 
 
- předáno 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.30 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 26594 k přidělení mimořádných finančních 

prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2017 SK Lajdáček, z.s. a Městské 
části Praha - Křeslice 
 
- předáno 9.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.35 Mgr.Fáberová 

32. 26441 k návrhu na přidělení finanční podpory 
hl.m. Prahy v oblasti sportu a volného 
času dětí a mládeže v roce 2017 
 
- předáno 14.7.17 
- staženo 18.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.40 Mgr.Fáberová 

33. 26637 k výjezdnímu zasedání k sestavení návrhu 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2018 
 
- předáno 2.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.45  

34. 26481 k přípravě projektu Palmovka 2030 
 
- předáno 18.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
- výměna USN – 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.50 Ing.Dobrovský 

35. 26205 ke schválení zahájení řízení o návrhu 
územního opatření o změně stavební 
uzávěry (zrušením uzávěry), stanovené 
rozhodnutím odboru výstavby Úřadu 
městské části Praha 8 č.j. 
OV/2005/1250/Hrn ze dne 11.4.2006, pro 
navrhovanou místní komunikaci spojující 
místní komunikaci Nekvasilova a Za 
Invalidovnou s místními komunikacemi U 
Invalidovny a Pernerova, Praha 8 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.55 Ing.Čemus 
 

36. 25232 ke schválení zahájení řízení o návrhu 
územního opatření o změně stavební 
uzávěry (zrušením části uzávěry) 
stanovené rozhodnutím odboru územního 
rozhodování Magistrátu hlavního města 
Prahy č.j. 131220/95/OUR/Dl/Vo ze dne 
31.10.1995, pro silniční okruh ve variantě 
JVD (Jihovýchodní dlouhá varianta) v 
hlavním městě Praze 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.00 Ing.Čemus 
 

37. 26102 k návrhu dalšího postupu v implementaci 
Strategického plánu hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.05 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 26284 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty 

návrhu celoměstsky významné změny Z 
2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (MČ Praha 
22, MČ Praha - Dubeč; komunikační 
propojení Pražský okruh - 
Přátelství/Kutnohorská, změna časového 
horizontu a upřesnění vymezení koridoru 
trasy) + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Turnovský, 
starosta MČ  
Praha 22 
J.Tošil, starosta 
MČ Praha-Dubeč 
 

39. 26372 k návrhu na znovupořízení změny zrušené 
soudem - Z 2590/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy  
(Praha 6; vybudování obytného souboru s 
centrálním náměstím a parkem) 
 
- předáno 9.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta 
MČ Praha 6 
 

40. 26107 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 1 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Lomecký, 
starosta 
MČ Praha 1 
 

41. 26109 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 2 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Černochová, 
starostka 
MČ Praha 2 
 

42. 26112 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 3 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka 
MČ Praha 3 
 

43. 26115 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 4 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc 
starosta 
MČ Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
44. 26134 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 7 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Čižinský, 
starosta 
MČ Praha 7 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

45. 26136 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 9 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jarolím, 
starosta 
MČ Praha 9 
 

46. 26139 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 10 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
V.Novák, starosta 
MČ Praha 10 
 

47. 26146 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 13 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Vodrážka, 
starosta 
MČ Praha 13 
Ing.Holovská, 
starostka MČ 
Praha-Řeporyje 
 

48. 26150 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 15 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Wenzl, starosta 
MČ Praha 15 
Mgr.Jindřich, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Měcholupy 
J.Tošil, starosta 
MČ Praha-Dubeč 
 

49. 26152 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Hanzlík 
starosta 
MČ Praha 16 
M.Popek,starosta 
MČ Praha-Lipence 
S.Fresl, starosta 
MČ Praha-Velká 
Chuchle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
50. 26159 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 17 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Synková, 
starostka 
MČ Praha 17 
JUDr.Koropecká, 
starostka MČ 
Praha-Zličín 
 

51. 26161 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Lochman. 
Ph.D, starosta 
MČ Praha-

 Čakovice 
 

52. 26162 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 19 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
P.Žďárský, 
starosta 
MČ Praha 19 
F.Švarc, starosta 
MČ Praha-Vinoř 
 

53. 26163 k návrhu na pořízení změny vlny 11 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 20 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka 
MČ Praha 20 
 

54. 26164 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 21 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
K.Jakob Čechová 
staroskta 
MČ Praha 21 
Ing.Martan, 
Starosta MČ 
Praha-Běchovice 
MUDr.Polák,Ph.D 
starosta MČ 
Praha-Klánovice 
Ing.Morávková, 
starostka MČ 
Praha-Koloděje 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
55. 26168 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území více správních 
obvodů 
+ CD 
 
- předáno 7.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
starostky 
a starostové MČ 
Praha 1, 2, 3, 4, 5,  
8, 9, 10, 11, 13,  
15, 16, 17, 18, 19, 
22, Benice,  
Březiněves,  
Čakovice, Dolní  
Chabry, Dolní 
Měcholupy,  
Ďáblice,  
Kolovraty,  
Křeslice,  
Lochkov, 
Nedvězí,  
Petrovice, 
Řeporyje,  
Slivenec,  
Šeberov, 
Újezd, Vinoř 
 
 

56. 26031 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. 
Prahy na vymezení severovýchodní části 
Městského okruhu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka 
MČ Praha 3, 
R.Petrus,starosta 
MČ Praha 8, 
Ing.Jarolím, 
starosta 
MČ Praha 9, 
V.Novák, starosta 
MČ Praha 10, 
M.Wenzl, starosta 
MČ Praha 15 
 

57. 26610 k zadání pro koncepční studii ulice 
Revoluční 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

13.45 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

58. 25329 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 42700 Revitalizace 
Malostranského náměstí" 
 
- předáno 10.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.50 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
59. 26574 k záměru zadání veřejné zakázky "st. č. 

0026 Úprava Parteru nám. J. Palacha, 
projektová a inženýrská činnost" v režimu 
JŘBU a ke jmenování komise pro 
otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a hodnocení nabídky 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.55 Ing.Prajer 

60. 26431 k návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o 
realizaci stavebních úprav podzemních 
garáží v rámci revitalizace Náměstí Jana 
Palacha v Praze mezi Betlémský palác a.s. 
a Hlavním městem Prahou 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

14.00 Ing.Prajer 

61. 24350 k návrhu směny pozemků v k. ú. Černý 
Most za účelem majetkoprávního 
vypořádání podílového spoluvlastnictví 
mezi fyzickými osobami a hl.m. Prahou 
 
- předáno 26.7.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

14.05 J.Rak,BBA 
 

62. 25136 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 2634/1 k.ú. Hostivař, parc.č. 
2681/2 a 2702/2 k,ú. Stodůlky, parc.č. 
4307/56 k.ú. Strašnice a  parc.č. 415/26, 
674/8,  674/39, 674/40, 674/41, 678/21, 
680/3  k.ú. Štěrboholy a k návrhu na 
zřízení služebnosti ve vztahu k těmto 
pozemkům jako alternativnímu 
majetkoprávnímu vypořádání 
 
- předáno 26.7.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

14.10 J.Rak,BBA 
 

63. 26749 k opravě restauračního pavilonu Praha 7 - 
Výstaviště č.p. 391 
 

radní Grabein 
Procházka 

14.15 J.Rak,BBA 
Ing. Klaška, 
předs.předst. 
Mgr.Klíma, 
místopředs.předst. 
Rozvojové 
projekty Praha, 
a.s. 
 

64. 26446 k postupu odboru správních činností ve 
zdravotnictví a sociální péči Magistrátu 
hlavního města Prahy ve výběrových 
řízeních podle § 46 - § 52 zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní Lacko 14.20 Mgr.Vacek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
65. 26519 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení 

hlavního města Prahy " Ke stabilizaci 
vybraných zdravotnických nelékařských 
pracovníků ve směnném provozu" 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní Lacko 14.25 PhDr.Klinecký 

66. 26359 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 
2017 
 
- předáno 2.8.17 
 

radní Lacko 14.30 PhDr.Klinecký 

67. 26383 k návrhu Akčního plánu protidrogové 
politiky hlavního města Prahy na rok 
2017 s výhledem pro rok 2018 
 
- předáno 7.8.17 
 

radní Lacko 14.35 PhDr.Klinecký 

68. 25509 k návrhu Akčního plánu školské primární 
prevence rizikového chování v hlavním 
městě Praze na rok 2017 s výhledem pro 
rok 2018 
 
- předáno 7.8.17 
 

radní Lacko 14.40 PhDr.Klinecký 

69. 26486 k návrhu na vyhlášení Grantového 
programu hlavního města Prahy pro 
oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních pro rok 2018 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní Lacko 14.45 PhDr.Klinecký 

70. 26272 ke způsobu pronájmu bytů v domech hl. 
m. Prahy nesvěřených městským částem 
navržených k prodeji jako technologicky-
funkční celek 
 
- předáno 2.8.17 
 

radní Lacko 14.50 Ing.Tunkl 

71. 26350 
 

k návrhu projektového záměru "Systém 
podpory operativního řízení při 
povodních" 
 
 

radní Hadrava 14.55 Mgr.Barták 

72. 26081 k rozhodnutí o dalším postupu odborů 
MHMP ve věci odstranění části stavby č. 
0134 TV Dolní Počernice, etapa 0001 
Vinice 
 
- předáno 13.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
 

radní 
Plamínková 

15.00 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
73. 26181 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Stavba č. 0114 TV Stodůlky, et. 
0003 Vstavačová, Pod Zličínem, 
Ostřicová" 
+CD 
 
- předáno 26.7.17 
 

radní 
Plamínková 

15.05 Ing.Vlk 

74. 26312 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2017 I. 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní 
Plamínková 

15.10 RNDr.Kyjovský 
 

75. 26599 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2017 II. 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní 
Plamínková 

15.15 RNDr.Kyjovský 
 

76. 26355 k záměru hl. m. Prahy na zřízení a 
zajištění provozu Re-Use centra na území 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní 
Plamínková 

15.20 RNDr.Kyjovský 
 

77. 25831 ke schválení záměru odboru OCP MHMP 
na realizaci veřejné zakázky „Sběr, svoz a 
nakládání s objemným odpadem pomocí 
velkoobjemových kontejnerů a 
provozování mobilních sběrných dvorů na 
území hl. m. Prahy “ včetně schválení 
jmenování komise pro otevírání a 
hodnocení nabídek 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní 
Plamínková 

15.25 RNDr.Kyjovský 
 

78. 25802 k realizaci mezinárodního projektu 
UNaLab 
+ CD 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní 
Plamínková 

15.30 Ing.Dobrovský 

79. 26296 k návrhu na zapojení hlavního města 
Prahy do projektu "Evropská reformační 
města" 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní Wolf 15.35 Mgr.Skalický 
 

80. 26508 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v 
kap. 10 - Pokladní správa za účelem 
dofinancování akce "NF - Obnova 
Novomlýnské vodárenské věže" 
 
- předáno 2.8.17 
 

radní Wolf 15.40 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
81. 25795 k návrhu výstav v režimu bezplatného 

užívání v Křížové chodbě a Rytířském 
sále Staroměstské radnice v Praze na 
období od 1.9.2017 do 28.2. 2018 
 
- předáno 12.7.17 
- odloženo 13.7.17 
- výměna DZ – 7.8.17 
 

radní Wolf 15.45 Mgr.Cipro 

82. 26674 k návrhu na podání žaloby o vyklizení 
hotelového komplexu Ctěnice a realizaci 
dalších právních kroků 
 
- předáno 7.8.17 
 

radní Wolf 15.50 Mgr.Cipro 

83. 26501 k návrhu na jmenování členů správní a 
dozorčí rady Domu národnostních menšin 
o.p.s. se sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, 
IČO: 28516346 
 
- předáno 9.8.17 
 

radní Wolf 15.55 Mgr.Hajná 

84. 26244 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Pražská 
konzervatoř P 1 - 1. část rekonstrukce 
střechy a fasády a 2. část rekonstrukce 
schodiště" a ke jmenování komise 
 
- předáno 2.8.17 
 

radní 
Ropková 

16.00 Mgr.Němcová 
 

85. 26611 k návrhu vyhlášení Celoměstských 
programů podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2018 
 
- předáno 7.8.17 
 

radní 
Ropková 

16.05 Mgr.Němcová 
 

86. 26463 
 
 

ke schválení textů vzorových Smluv o 
financování projektů (Podmínek 
realizace) 13., 40. a 21. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

16.10 Ing.Andrle 

87. 26339 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 
- předáno 2.8.17 
 

radní Hodek 16.15 PhDr. Klinecký 

88. 25274
A 

k návrhu na vyplacení nálezného za 
náhodný archeologický nález a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy kapitoly 06 v roce 2017 
 
- předáno 26.7.17 
 

ředitelka 
MHMP 

16.20 Mgr.Skalický 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
89. 26712 k záměru na zahájení zadávacího řízení 

Právně-procesně-technické poradenství 
související s aplikací nařízení GDPR 
 
- předáno 7.8.17 
- výměna P1 USN – 9.8.17 
 

ředitelka 
MHMP 

16.25 JUDr.Mařík 
zástupce AK 
Havel, Holásek& 
partners 
 

90. 26489 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka kancelářského nábytku" 
+ CD 
 
- předáno 9.8.17 
 

ředitelka 
MHMP 

16.30 Ing.Pekárková 
zástupce AK 
Schmitz&Partner, 
s.r.o.  

91.  Podání  16.35  
92.  Operativní rozhodování Rady HMP    
93.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25855 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů za 1. čtvrtletí 2017 a 
neinvestičního transferu od MČ Praha 5 
na rok 2017 na úhradu zvýšené dopravní 
obslužnosti zajišťované autobusovou 
dopravou PID 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 26246 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o výpůjčce se společností 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
na výpůjčku části komunikace 
Českobrodská za účelem provedení 
rekonstrukce kanalizace 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 26054 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 26330 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 26332 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 26310 k návrhu na změnu účelu čerpání grantů v 
oblasti volného času dětí a mládeže na rok 
2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 26642 k návrhu na uzavření dodatků k 
Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 25258 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0461 
a poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkové organizaci Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 26440 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 26323 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 26409 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Implementace 
modelu CAF a podpůrných aktivit pro 
moderní a efektivní řízení Magistrátu 
hlavního města Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 26469 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zemědělství na náklady na 
činnost odborného lesního hospodáře 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 26504 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na krytí pojistného 
souvisejícího s veřejnou službou podle § 
18a a §61 zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi určeného pro MČ 
HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 26509 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
ze Státního fondu životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Programu podpory sídelní zeleně 
určeného pro MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 26514 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z programu Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými 
celky určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha – 
Kunratice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 26521 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 26531 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 26544 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 26582 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze Státního fondu 
životního prostředí v souvislosti s  
financováním akce Revitalizace zeleně v 
parku Santoška určený pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestiční dotace MČ  
Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 26585 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý investiční a neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu v souvislosti 
s financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí z Ministerstva 
životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 26586 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP a k návrhu na 
vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 26591 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 26592 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z programu Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými 
celky určený pro MČ HMP a poskytnutí 
investiční účelové dotace MČ Praha 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 26633 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 26635 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ Praha 1 - 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 26646 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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27. 26690 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 26528 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Lysolaje k podání žádosti na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu 
"Vybudování sportovního zázemí pro 
občany hlavního města a místní fotbalový 
klub" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 26556 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 22 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Národního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 26015 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka za 
účelem realizace stavby „RTT Zenklova“, 
na pozemcích parc. č. 3723/1, 3963/1, 
3964/1, 3965/1, 3965/2, 3965/3 a 3994/3, 
k.ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

31. 26342 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti umístění vodovodního řadu ve 
vlastnictví hl. m. Prahy do pozemku 
parc.č. 873/82 v k.ú. Libuš 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

32. 26337 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

33. 26357 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti ve prospěch hl. m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 26338 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti umístění veřejného osvětlení v 
k.ú. Čakovice se společností První 
rezidenční investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 26313 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
výpověď z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

36. 26057 k návrhu na udělení souhlasů s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 
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37. 26271 k návrhu na udělení souhlasů s 

podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

38. 26452 ke schválení úhrady za bezesmluvní 
užívání pozemků v k.ú. Újezd nad Lesy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

39. 26438 k návrhu na úhradu za faktické užívání 
pozemku parc.č. 2876/55 k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

40. 26114 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě č. e. 141 na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Dolní Chabry 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

41. 26476 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Kyje 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

42. 26484 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Veleslavín 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

43. 26600 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

44. 26605 k žádosti městské části Praha - Kunratice 
o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemku v k.ú. Šeberov z vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu - 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy městské části 
Praha - Kunratice, předložené podle § 13 
odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

45. 25348 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřené věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (pozemek v k.ú. Veleslavín) 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
46. 26027 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 16 
(pozemky pod stavbou protipovodňové 
hráze) 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

47. 24032 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 7 (pozemky v k.ú. 
Holešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

48. 25030 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, svěření správy 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 3 (pozemky v k. ú. 
Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

49. 25152 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 11 (pozemky v k.ú. 
Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

50. 25380 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Čakovice 
(pozemky v k.ú. Miškovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

51. 25555 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Kunratice, Praha 
18 a Praha 17 (pozemky v k.ú. 
Kunratice, Letňany a Řepy) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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52. 25574 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 6 (nemovitosti v k.ú. 
Břevnov, Dejvice a Střešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

53. 25607 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem 
Praha 3, Praha 12 a Praha - Šeberov 
(pozemky v k.ú. Žižkov, pozemek v k.ú. 
Modřany a pozemky v k.ú. Šeberov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

54. 25812 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Satalice (pozemky 
v k.ú. Satalice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

55. 25785 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 6 (pozemky v k.ú. 
Sedlec a Vokovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

56. 25834 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 13 
(pozemky v k.ú. Stodůlky) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

57. 25871 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Újezd (odejmutí 
veřejného osvětlení) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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58. 25867 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 981/4 v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

59. 25971 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1195/6 o výměře 143 m2 v k.ú. 
Podolí a zřízení služebnosti přístupu na 
část pozemku parc. č. 1195/6 o výměře 
143 m2 v k.ú. Podolí 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

60. 26425 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2527/14 v k. ú. Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

61. 26334 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 5/2 k.ú. Modřany a k návrhu na 
zaplacení za faktické užívání 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

62. 26402 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1773/19 k.ú. Radotín 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

63. 26095 k návrhu na zaplacení částky 89.280,- Kč 
vč. příslušenství za faktické užívání 
pozemku parc. č. 17/6 k.ú. Žižkov, k 
návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 
17/6 k.ú. Žižkov a k návrhu na zřízení 
služebnosti k pozemku parc. č. 17/6 k.ú. 
Žižkov jako alternativnímu způsobu 
majetkoprávního vypořádání 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

64. 26429 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2017 
 

radní Lacko   

65. 26423 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace organizaci Prev-Centrum, z. ú. 
 

radní Lacko   

66. 26327 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505, navýšení neinvestičního příspěvku 
a úpravu limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2017 
 

radní Lacko   

67. 26618 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2017 
 

radní Lacko   

68. 26252 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

69. 26468 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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70. 26604 k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy 

 
radní Lacko   

71. 26063 k rozpočtovému opatření MČ Praha 5 na 
rok 2017 - motivační odměny 
zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do 
orgánů Městské policie hl. m. Prahy, OŘ 
Praha 5, ke zkvalitnění výkonu služby a 
stabilizaci personální situace 
 

radní Hadrava   

72. 26275 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Záchranné brigádě 
kynologů Praha z rozpočtu běžných 
výdajů kap. 07 - BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

73. 26482 k návrhu na uzavření smlouvy o užívání 
autorského díla - informačních materiálů 
pro veřejnost Studánky a prameny v 
Praze. 
 

radní 
Plamínková 

  

74. 26344 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou, na nebytový 
prostor - objekt hájovny Staré polesí 
Cibulka V lesíčku a části pozemků parc. 
č. 1875 a 1872/3 v k.ú. Košíře ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP HMHP, a to Spolku Hájovna, z.s., za 
účelem provozování informačního centra 
 

radní 
Plamínková 

  

75. 26578 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
výpůjčce na část pozemku parc.č.461/1 v 
k.ú. Radlice Zoologické zahradě 
hl.m.Prahy, na dobu určitou 30 let, za 
účelem vytvoření přírodní plochy 
stepního charakteru udržovanou pastvou 
koní Převalského 
 

radní 
Plamínková 

  

76. 26693 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
připojení odběrného místa Petřínské sady, 
parc.č. 928/1 v k.ú. Malá Strana k 
distribuční soustavě společnosti 
PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516 
 

radní 
Plamínková 

  

77. 26487 k realizaci projektu Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech II. 
 

radní 
Plamínková 

  

78. 26381 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 
02 
 

radní 
Plamínková 

  

79. 26505 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2017 
 

radní 
Plamínková 
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80. 25932 k návrhu na uzavření smlouvy o připojení 

odběrného místa Hellichova, parc.č. 919/1 
v k.ú. Malá Strana k distribuční soustavě 
společnosti PREdistribuce, a.s., IČO: 
27376516 
 

radní 
Plamínková 

  

81. 26233 k uzavření Dodatku č. 8 na dodatečné  
stavební práce ke smlouvě o dílo č. 
DIL/21/03/000481/2001  pro stavbu č. 
0016 CP JZM I,  etapa  0005 Ukončení 
 

radní 
Plamínková 

  

82. 26454 k návrhu Dodatku č. 42  ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb" uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků  
mezi hl.m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

83. 25241 k návrhu na uzavření Dohody o předání a 
převzetí práv a závazků investora z akce 
vedené OTV MHP pod číslem 0012 a 
názvem "Protipovodňová opatření na 
ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 
Zbraslav, Radotín, část 27 Radotín - 
Šárovo kolo" na akci  Městské části Praha 
16 číslo 0080343 s názvem "Kanalizace 
Šárovo kolo" 
 

radní 
Plamínková 

  

84. 26503 k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 
2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na 
zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy 
při pořádání akcí v oblasti kultury a v 
oblasti cestovního ruchu ve znění  
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 149 ze dne 
31. 1. 2017 a usnesení Rady hl. m. Prahy 
č. 1653 ze dne 27. 6. 2017 
 

radní Wolf   

85. 26543 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti odboru KUC MHMP a na 
úpravu rozpočtu kap. 0662 - kultura  v r. 
2017 
 

radní Wolf   

86. 26492 k revokaci usnesení Rady HMP č. 449 ze 
dne 28.2.2017 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování projektů 
(Podmínek realizace) 22. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

87. 26727 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 
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88. 26354 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola logopedická a 
Mateřská škola logopedická, Praha 10, 
Moskevská 29, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

89. 26548 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků ve vyjmenovaných středních 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

90. 25435 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 04 
- Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

91. 26526 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

92. 26530 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

93. 26546 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

94. 26584 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

95. 26597 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport z důvodu změn v síti škol a 
školských zařízení a k finančnímu 
vypořádání zanikající příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
informačních služeb, Praha 4, Pacovská 
350 
 

radní 
Ropková 

  

96. 26613 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 

  

97. 26672 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

98. 26588 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní 
Ropková 
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99. 26603 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Zvýšení 
platů nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství" 
 

radní 
Ropková 

  

100. 26620 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora rozvoje dvojjazyčného 
vzdělávání na středních školách v ČR" 
 

radní 
Ropková 

  

101. 26621 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora rozvoje dvojjazyčného 
vzdělávání na středních školách v ČR" 
 

radní 
Ropková 

  

102. 26673 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

103. 26581 k návrhu odpovědi panu Jakubovi 
Širokému na stížnost na Střední odbornou 
školu, Praha 5, Drtinova 3/498 
 

radní 
Ropková 

  

104. 26607 k návrhu odpovědi panu Ing. Ivo 
Freimannovi na stížnost na Obchodní 
akademii Holešovice, se sídlem Praha 7, 
Jablonského 3/333 
 

radní 
Ropková 

  

105. 26448 k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

106. 26671 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a fondu odměn u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2017 
 

radní 
Ropková 

  

107. 26668 k prominutí penále za porušení 
rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní 
Ropková 

  

108. 26488 k návrhu na změnu jmenování ředitelky 
Domova pro seniory Heřmanův Městec 
 

radní Hodek   

109. 26491 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
 

radní Hodek   
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110. 26300 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 

fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 

radní Hodek   

111. 25255 k návrhu na uzavření dodatku k pověření 
k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu poskytovatelů 
sociálních služeb uvedených v základní 
síti sociálních služeb na území hl. m. 
Prahy 
 

radní Hodek   

112. 24946 ke jmenování hodnoticí komise v 
zadávacím řízení na centralizovaně 
zadávanou veřejnou zakázku "Pojištění 
majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu 
pro příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP II" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

113. 26686 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

114. 26583 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za 1. pololetí 
roku 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

115. 26516 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 
DIL/01/01/001427/2016 ze dne 16. 11. 
2016, se společností OK BAU s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

116. 26661 k návrhu na uzavření dvou smluv mezi 
hlavním městem Prahou a společností 
TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

117. 26369 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
28.6.2017 do 4.7.2017 
 

Ing.Ondráčková   

118. 26639 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
5.7.2017 do 11.7.2017 
 

Ing.Ondráčková   

119. 26640 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
12.7.2017 do 18.7.2017 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23654 Informace k modernizaci ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva hlavního města Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému 
TETRA včetně servisní podpory 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

26723 Informace k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb systému 
Service Desk v režimu pilotního provozu 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

26803 Informace o zřízení ombudsmana pro oblast evropských fondů radní 
Ropková 
 

26795 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v červnu 2017 
 

ředitelka 
MHMP 
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